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H A T Á R O Z A T 

 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (székhely: 6449 Mélykút, Tópart u. 56., KÜJ: 100 211 410, 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 11029843#cegkapu) részére, a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti 

telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9.1. pontja („vágóhidak 50 tonna vágott 

súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”) és 9.2. a) pontja („élelmiszer… előállítását szolgáló kezelés és 

feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, kizárólag állati nyersanyagból kiindulva (kivéve, 

ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással”) tevékenység 

végzésére BK-05/KTF/00021-23/2019. számon egységes szerkezetben kiadott egységes 

környezethasználati engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom: 

 

I. Az egységes környezethasználati engedély rendelkező részében a 21. oldalon lévő, 

„ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS FÖLDTANI KÖZEG” fejezet az alábbira módosul: 

 

 

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS 

FÖLDTANI KÖZEG 

 

1. A 2017. március 20. napján történt mintavételezés: 

 

A vizsgálattal érintett ingatlan Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen, Mélykút belterületi határától 

mintegy 2.200 méterre helyezkedik el.  

A telephely környezetben mezőgazdasági művelésű területek és gazdasági épületek helyezkednek el. 

Mélykút irányában először a Napelem park (400 méterre), majd a Mélykút település szennyvíztisztító telepe 

(700 méterre), Kígyós főcsatorna (800 méterre), utána gazdasági épületek, egyéb vállalkozások, műhelyek, 

sertéstelepek, valamint baromfitelep található.  

 

Az engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-

jelentést, azonban a tisztított szennyvízszikkasztással érintett – Kígyós-főcsatornába való bevezetés helye – 

területen nem végeztek talaj mintavételt és talaj vizsgálatokat. 
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A tervezett tisztított szennyvíz bevezetés helye a Kígyós-főcsatornába:  

EOV Y:   673 920 m 

EOV X:  94 622 m 

Hrsz.:    Mélykút, 0144/1. hrsz. 

 

A földtani közeg vonatkozásában akkreditált laboratórium (VITAQUA Kft.; Bálint Analitika Kft.) általi 

mintavételezésre 2017. március 20. napján került sor. A mintavételi pontokat a szennyvíztisztító telep 

helyén és a vágóhíd nyugati, illetve a keleti felénél jelölték ki. A vizsgálat során 4 db talaj-mintavételi 

pontból (1. 4. 5. és 6.) történt mintavételezés 1,0 m mélységből. 

 

Komponens 

Minta jele 

Határérték 

1furat/1,0 m 4furat/1,0 m 5furat/1,0m 6furat/1,0m 

TPH-GC (mg/kg) 8,7 9,0 6,8 7,5 100 

Nitrát 

(mg/kg sza.tart.) 
19,15 11,70 27,66 22,34 500 

Zn (mg/kg) 16,3 14,6 19,2 16,0 200 

 

A furatokban vizsgált komponensek laboratóriumi eredményei alapján megállapítható, hogy a mért 

eredmények – a táblázatban feltüntetett, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM 

együttes rendeletben határértékkel rendelkező komponensek vonatkozásában – határérték alattiak. 

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük. 

 

2. A 2019. január29. napján történt mintavételezés: 

 

A vizsgálattal érintett tisztított szennyvíz bevezetés helyére (Kígyós-főcsatorna 85+380 cskm. szelvénye, 

balpart) vonatkozóan engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó 

alapállapot-jelentést. 

 

A földtani közeg vonatkozásában akkreditált laboratórium (VITAQUA Kft.) általi mintavételezésre 2019. 

január 29. napján került sor. A vizsgálat során 1 db talaj-mintavételi pontból történt mintavételezés 0,5 m 

mélységből. 

A laboratóriumi vizsgálatot a Bálint Analitika Kft. végezte. 

 

A Kígyós-főcsatorna 85+385 cskm-nél található tisztított szennyvíz bevezetés 5-5 méteres környezete 

burkolattal lett bevédve a kimosódás ellen, így a folyásirányban, 5 m után végezték el a talaj mintavételt.  

 

Vizsgálati eredmények (talajminták kémiai vizsgálata 1:10-es desztillált vizes kivonatból): 

 

Komponens 
Minta jele 

Határ-érték 
1. furat (0,5 méter mélység) 

Ammónium (mg/kg) 0,3 250 

Nitrit (mg/kg) <0,1 100 

Foszfát (mg/kg) <0,5 
 

pH 8,5 - 

Vezetőképesség (µS/cm) 797 2500 



3 

 

 

A talajminta laboratóriumi eredményei alapján megállapítható, hogy egyik komponens sem haladja meg a 

földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott (B) 

szennyezettségi határértéket. 

 

A benyújtott alapállapot-jelentést elfogadjuk és a fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg 

szempontjából a terület alapállapotának tekintjük. 

 

II. Az egységes környezethasználati engedélyben az engedélyes HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. 

székhelyének címe az alábbira módosul: 

 

Engedélyes székhelye: 6449 Mélykút, Tópart u. 56. 

 

* 

 

A szakhatóság előírásai: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/5037-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (6449 Mélykút, Tópart u. 56.) ügyében, a Mélykút, 0141/99 

hrsz.-ú ingatlanon üzemelő víziszárnyas vágó és feldolgozó üzem egységes környezethasználati engedélyének 

nem jelentős változás miatti módosításához (alapállapot jelentés alapján) a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság 

 

az alábbi feltétellel hozzájárul: 
 
A monitoring kutakat a BK-05/KTF/00021-23/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben és 

a 35300/5232-28/2018.ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak szerint kell üzemeltetni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A 

keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

A kérelmező az eljárás 15.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. részére, a képviseletében eljáró Sáriné Romfa Ibolya 

környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő által 2017. május 10-én benyújtott egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelem alapján, a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti telephelyen 
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végzett, az R.  9.1. pontja („vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”) és 9.2. 

a) pontja („élelmiszer… előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra 

terjed ki, kizárólag állati nyersanyagból kiindulva (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna/napnál 

nagyobb késztermék termelő kapacitással”) tevékenység végzésére BK-05/KTF/01691-25/2017. számon 

(KTFO- azonosító: 112199–4–11/2017.) egységes környezethasználati engedélyt adott.   

 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. képviseletében Sáriné Romfa Ibolya környezetmérnök, 

környezetvédelmi szakértő 2019. január 2-án a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti területen víziszárnyas 

feldolgozó üzem, hűtőház és továbbfeldolgozó üzem létesítése, II. ütem tárgyú – egységes 

környezethasználati engedélykérelmet [tartalma alapján: a BK-05/KTF/01691-25/2017. számon (KTFO- 

azonosító: 112199–4–11/2017.) kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti 

egységes szerkezetben történő módosítási kérelmet] terjesztett elő hatóságunknál.  

A 2019. január 2-án előterjesztett kérelem és annak kiegészítései alapján a BK-05/KTF/01691-25/2017. 

számon (KTFO-azonosító: 112199–4–11/2017.) kiadott egységes környezethasználati engedélyt hivatalunk 

BK-05/KTF/00021-23/2019. számon módosította és az engedélyt egységes szerkezetben adta ki. 

 

A BK-05/KTF/00021-23/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély rendelkező részének 

„ELŐÍRÁSOK” fejezet, „FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME” alfejezet 97. számú előírása szerint a 

vonatkozó jogszabály értelmében, a tisztított szennyvíz bevezetés helyére (Kígyós-főcsatorna) vonatkozóan 

komplex (földtani közeg, felszín alatti víz) alapállapot-jelentést kell készíteni. Az alapállapot-jelentés 

részeként a vizsgálatokat pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrát, nitrit és foszfát komponensekre kell 

elvégezni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. 

 

A földtani közeg védelmére vonatkozó, fenti előírásra tekintettel a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. 

képviseletében Sáriné Romfa Ibolya környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő 2019. november 8-án a 

BK-05/KTF/00021-23/2019. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati 

engedély nem jelentős változtatás miatti kérelmet (alapállapot-jelentést) terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

A kérelmező ügyfél képviseletében Sáriné Romfa Ibolya hivatalunk BK-05/KTF/00021-35/2019. számú 

hiánypótlási felhívására igazolta a 15.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

 

A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

A benyújtott kérelem alapján a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. székhelyének címe (6400 

Kiskunhalas, Vasút u. 21. címről 6449 Mélykút, Tópart u. 56. címre) módosult, így ezen adat módosítása is 

szükséges az egységes környezethasználati engedélyben. 

 

Az R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt 

- hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a 

korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdés 

alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Mélykút település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 
* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 

1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 

megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg. 
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A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/5037-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK-05/KTF/00021- 37/2019. ügyiratszámú 

megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a HUNENT 

Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (6449 Mélykút, Tópart u. 56.) ügyében, a Mélykút, 0141/99 hrsz.-ú ingatlanon 

üzemelő víziszárnyas vágó és feldolgozó üzem egységes környezethasználati engedélyének nem jelentős 

változás miatti módosítása (alapállapot jelentés alapján) tárgyában indult eljárásban. 

 

Tárgyi beruházást a Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekről szóló 297/2016. (IX.29.) Korm. rendelet kiemelt 

beruházássá nyilvánította. 

 

A vízügyi, vízvédelmi hatóság az elektronikusan csatolt és a rendelkezésére álló iratanyag alapján az 

alábbiakat állapította meg. 

 

A Kft. a Mélykút, 0141/99 hrsz.-ú ingatlanon víziszárnyas vágó és feldolgozó üzemet üzemeltet a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

által BK-05/KTF/00021-23/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: 

EKHE) alapján. 

 

Az EKHE kiadásához a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását 35300/150- 3/2019.ált. 

számon megadta. 

 

Az EKHE 97. pontjában a környezetvédelmi hatóság előírta (a Kígyós-főcsatornára vontakozó) a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. számú 

mellékletében foglaltak szerint elkészített alapállapot-jelentés benyújtását. 

 

A tisztított szennyvíz befogadóra gyakorolt hatásának nyomonkövetése érdekében ügyfél 2 db monitoring 

kutat létesített - a tisztított szennyvíz Kígyós főcsatornába történő bevezetése alatt és felett - , továbbá a 

csapadékvíz szikkasztás nyomonkövetésére további 2 db monitoring kút létesült a FAV Kr. 8.§ b) pontja 

alapján. 

 

A jelenleg benyújtott alapállapot jelentés már tartalmazza a 35300/150-3/2019.ált. iktatószámú szakhatósági 

állásfoglalásban megadott talajvíz vizsgálati eredményeket is. 

 

A monitoring kutakból a 2018. 11.19-én vett talajvíz minták laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján az 

alábbiak állapíthatók meg: 

 

A mintavételezést 2018.11.19-én a VITAQUA Kft. (6500 Baja, Hunyadi u. 4., NAT-7- 0013/2012) a 

vizsgálatokat a Bálint Analitikai Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144., akkreditációs szám: NAT-14-

165/187-190., vizsgálati jkv. száma: 18-103/80-83) végezte. 

 

A talajvízben mért értékek koncentrációja nem haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéket. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a BK-05/KTF/00021-23/2019. iktatószámú EKHE-ben előírta a monitoring 

kutak üzemeltetését. 

 

A monitoring kutak a 35300/5232-28/2018.ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. 
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A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások nem relevánsak. 

 

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

Az alapállapot jelentés és a rendelkezésre álló dokumentáció alapján a vízügyivízvédelmi hatóság 

megállapította, hogy a telephelyen folytatott tevékenység rendeltetésszerű üzemeltetés esetén a felszín alatti 

vizek védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, ezért a szakhatósági hozzájárulását 

előírással megadta. A talajvíz minőségi állapotának nyomon követésére a talajvíz monitoring kutakat az 

EKHE-ben és a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak szerint kell üzemeltetni. 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. A vízügyi-vízvédelmi 

hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja, 

illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

A vízügyi, vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. A szakhatósági állásfoglalás elleni 

önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

A vízügyi, vízvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére 

történő megküldését." 

 

* 

 

Hatóságunk a 2019. november 15-én kelt, BK-05/KTF/00021-38/2019. számú levelével az Ákr. 10. § (2) 

bekezdése alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az eljárás 

megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a 

felszín alatti vizek kezelője 0946-010/2019. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály BK-05/KTF/00021-38/2019. iktatószámú levelében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóságot, hogy a HUNENT Zrt., Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti víziszárnyas feldolgozó üzem, 

hűtőház és továbbfeldolgozó üzem IPPC engedélyének módosítása tárgyában eljárás indult. 

A hatóság a 2016. évi CL. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján a vízügyi igazgatóságot ügyfélként kereste 

meg. 

 

A megadott internetes elérhetőségen lévő dokumentumok áttekintése után igazgatóságunk az alábbi 

nyilatkozatot adja: 

A HUNENT Zrt. részére BK-05/KTF/00021-23/2019. iktatási számmal kiadott egységes környezethasználati 

engedélyben a tisztított szennyvíz bevezetés helyére (Kígyós-főcsatorna) vonatkozóan egy komplex (földtani 

közeg, felszín alatti víz) alapállapot-jelentés elkészítése került előírásra, melynek határideje 2019. március 

31.-e volt. Az alapállapot-jelentés részeként a vizsgálatokat pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, 

nitrát és foszfát komponensekre kellett elvégezni. 

A beadott dokumentáció értelmezésünk szerint nem alapállapot-jelentés, hanem különböző időben különböző 

céllal készített dokumentumok halmaza. A Kígyós-főcsatornára vonatkozóan a 8. sz. mellékletben 

megtalálható a 35+380 cskm szelvényben vett talajminta mintavételi és mérési jegyzőkönyve. A felszín alatti 

víz tekintetében a dokumentáció a vágóhíd és a monitoring kutak vonatkozásában tartalmaz 2017-es, 2018-

as mintavételi eredményeket, de nem mutatja be a monitoring kutak egymáshoz és a bevezetéshez viszonyított 

helyzetét. A 9-11-es melléklet a létesítési engedélyhez készített terhelhetőségi vizsgálat felszíni víz mintavételi 

helyeit mutatja be (Pl. ezen mellékletek közül a mellékleten szereplő bevezetés Mélykút település 

szennyvíztisztító telepének tisztított szennyvíz bevezetése). 

 

Igazgatóságunk véleménye szerint a bemutatott anyag ilyen formában nem elbírálható, így az IPPC 
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engedély módosításához megalapozott nyilatkozatot adni nem tudunk.” 

 

Hatóságunk Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt, mint vízügyi-vízvédelemi szakhatóságot a 0946-010/2019. számú 

ügyféli nyilatkozatra tekintettel ismételten megkereste, amely 35300/5037-3/2019. ált. számon az alábbi 

nyilatkozatot tette. 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály a BK-05/KTF/00021-44/2019. számú, szakhatósági megkeresésére (az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság 0946-010/2019. számú ügyféli nyilatkozatára tekintettel) nyilatkozom, hogy a HUNENT 

Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (6449 Mélykút, Tópart u. 56.) IPPC engedély módosítására vonatkozóan 

kiadott, és korábban megküldött 35300/5037-1/2019.ált. számú szakhatósági hozzájárulásukat, az 

alapállapot elfogadására vonatkozóan is, továbbra is fenntartjuk. 

A felszín alatti vizek tekintetében az alapállapot elfogadásánál figyelembe vettük a tervező által beküldött 

vizsgálatokat, dokumentációkat, illetve a rendelkezésünkre álló egyéb, az okirattárunkban található 

információkat is. 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által megfogalmazottakat kérjük saját hatáskörben kezelni, ahhoz 

észrevételt nem teszünk.” 

Hivatalunk BK-05/KTF/00021-45/2019. számon, 2019. december 07. napjáig történő teljesítési határidővel, 

az alábbi tényállás tisztázásra hívta fel a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt.-t: 

„A dokumentáció szerint a vizsgálattal érintett, tisztított szennyvíz bevezetés helye a Kígyós-főcsatorna 

85+380 cskm. szelvénye (bal partja), mely helyen a vonatkozó jogszabályok értelmében a HUNENT 

Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. talajmintát vetetett és elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya által a VII/761 vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint: „a 

tisztított szennyvíz a szennyvíztisztító telepről zárt, gravitációs D315 KG-PVC csatornán keresztül kerül 

bevezetésre az üzem 3. sz. átemelő aknájáig, ahonnan 481,01 m hosszú DN 160 PE nyomóvezetéken át kerül 

bevezetésre a Kígyós-főcsatorna 85+385 cskm szelvényébe”. A fentiek alapján az alapállapot-jelentéshez 

bevizsgált talajmintát nem a bevezetés helyén vették meg, az ellentmondás tisztázása szükséges.” 

 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. képviseletében Sáriné Romfa Ibolya környezetmérnök, 

környezetvédelmi szakértő 2019. december 4-én megküldte a mintavételezést végző VITAQUA Kft. 

(Kalmár Gábor mintavételezésért felelős személy) a talajminta-vételezés helyére vonatkozó, K-556/2019. 

számú nyilatkozatát, mely szerint: 

 

„A Kígyós-főcsatorna 85+385 cskm-nél található tisztított szennyvíz bevezetés 5-5 méteres környezete 

burkolattal lett bevédve a kimosódás ellen, így a folyásirányban, 5 m után tudtunk csak mintát venni a 

talajból. A talajminta reprezentatívnak tekinthető.” 

 

A VITAQUA Kft. K-556/2019. számú nyilatkozatát is figyelembe véve, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság, mint a Kígyós-főcsatorna kezelőjének 0946-010/2019. számú nyilatkozatát hatáskörünkben 

(földtani közeg védelme) megvizsgáltuk. 

 

A tisztított szennyvíz bevezetési pontjához (Kígyós-főcsatorna 85+385 cskm) legközelebb eső lehetséges 

elszikkadási helyen történt meg a talajminta-vételezés. 

 

A fentiek alapján földtani közeg védelme szempontjából az alapállapot jelentés elfogadható. 

 

* 

 

A benyújtott alapállapot-jelentést a mért eredményekkel elfogadom és az egységes környezethasználati 

engedély 97. pontjában tett előírást teljesítettnek tekintem. 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt módosítottam. 

 

A határozatot a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg. 
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A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és a R. határozza meg. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. 

számú melléklet 10.2. pontjai alapján határoztam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/00021-34/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. 

december 20. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 

 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése 

szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik. 

 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés g) pontja alapján állapítottam 

meg. 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, 

hatásterületen lévő Mélykút Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. december 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (6449 Mélykút, Tópart u. 56.)                      11029843#cegkapu  

2. Sáriné Romfa Ibolya (6449 Mélykút, Szent László u. 25.)                           Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. Mélykút Város Jegyzője (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                       HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                                                                HKP                                                  

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                        HKP    

7. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.) 

8. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja Bajcsy-Zs. u. 10.)                                                     HKP 

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)               HKP 

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 
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